
امضاى  مراسم  قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء در  فرمانده 
تفاهمنامه با استاندار گلستان اظهار داشت: اين تفاهمنامه براى 
اجراى پروژه هايى در بخش صنعت، كشاورزى و جلوگيرى 
از سيالب ها در قالب پروژه هايى مانند احداث سد منعقد شده 

است.
سرتيب عباداهللا عبداللهى تصريح كرد: بررسى و مطالعات 
اين پروژه ها انجام خواهد شد و درصورت تامين منابع مالى اين 

پرو ژه ها اجرا مى شود.
وى افزود: توافق نامه اى با وزارت بهداشت و درمان كشور 
تختخوابى گرگان و 800  بيمارستان يك هزار  براى ساخت 
تختخوابى گنبدكاووس با وزير بهداشت انجام شده كه در اين 
توافق نامه 20 درصد از تعهد آن اجرا شده و اگر استان بخشى 
از هزينه هاى بيمارستان ها را تامين كند، آمادگى داريم تا درقالب 

اين توافق نامه كمك هايى به اين بيمارستان ها داشته باشيم.
در  خاتم االنبياء  سازندگى  قرارگاه  آمادگى  از  عبداللهى 

حمايت و پشتيبانى از اجراى سد چايلى، قره چاى و شصت 
كالته به منظور جلوگيرى از سيالب و رواناب ها خبر داد و 
اين  افزود: استان گلستان ظرفيت هاى طبيعى خوبى دارد كه 
ثروت بايد در اشتغال و توليد به كار گرفته شود و قرارگاه از 
طرح هايى كه بتواند اشتغال پايدار در استان گلستان ايجاد كند 

حمايت مى كند.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء افزود: سد نرماب اكنون بيش 
از 70درصد پيشرفت فيزيكى دارد و ما كمك مى كنيم تا هرچه 
زودتر اين سد به بهره بردارى برسد و در زمينه سد چايلى نيز 
آمادگى داريم به سرعت پاى كار بياييم و كار را شروع كنيم. 
به  گلستان  كشاورزى  بخش  به  كمك  به  اشاره  با  عبداللهى 
منظور كاهش بيكارى در استان گلستان گفت: براى حمايت 
از پروژه هاى فوالد و پتروشيمى گلستان بايد مطالعه اوليه را 
انجام دهيم و مردم نيز بايد در اين بخش سرمايه گذارى كنند و 
مشكالت آب صنعت استان گلستان هم با بهره بردارى از سد 

نرماب برطرف و اين سد در سال جارى تكميل مى شود.
نرماب  كرد:  بيان  خاتم االنبياء  سازندگى  قرارگاه  فرمانده 
پشتيبانى  داخلى  فاينانس  ازطريق  كه  است  سدى  نخستين 
مى شود و درتامين آب آشاميدنى صنعت و كشاورزى نقش 

مهمى دارد.
وى با اشاره به اينكه كانال هاى پايين دست جزو يكى از 
نگرانى هاى جدى است، افزود: يك هزار كيلومتر شبكه هاى 

اصلى و فرعى بايد به طور همزمان با سد نرماب ساخته شود.
فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء از مسئوالن خواست 
با  تا براى تكميل اين پروژه همت مضاعف داشته باشند، و 

تالش مسئوالن مى توانيم امسال مبادرت به آبگيرى سد كنيم.
وى افزود: تكميل پروژه هاى گلستان به هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز دارد و درنظر داريم با احداث سدهايى كه اعالم شد 
از سيالب در گلستان جلوگيرى كرده و روان آب ها را مهار كنيم 

و اولويت ما در پروژه هاى گلستان تكميل سد نرماب است.

فعاالن  از  جمعى  كه  بود  كر  محمد  حاجى  سوم  روز 
آمده  ايشان  منزل  به  تسليت  عرض  جهت  استان  سياسى 
بودند. در آن جمع قرار بر اين شد كه با توجه به شخصيت 
سياسى ايشان مجلسى در خور شان آنمرحوم برگزار شود. 

و  ساخت  به  دست  يزدانى  خليل   با  روز  آن  فرداى 
شب  همان  زديم.  كر  مرحوم  هاى  فعاليت  از  كليپى  تهيه 
از دوستان و همفكران را به خانه دعوت كردم و  يكسرى 
از آنها كمك فكرى خواستم خوشبختانه ما تيمى داريم كه 
سمينارها و همايش هاى متفاوتى را در استان برگزار كرده 
را  كارها  زمان  كوتاهترين  در  اين دوستان  به همت  بوديم. 
پيش برديم. دراين راه از قلم دوست عزيزمان لطيف ايزدى 
نهايت بهره را برديم. از افكار خيرخواهانه عاشر مخدوم و 
جسارتى كه ايشان داشتند واقعا به دادمان رسيد. وى يارغار 

حاجى محمد دادا بود.
واقعا  هم  كيان  على  همفكرمان  و  دوست  آنطرف  از 
تالش مى كرد و به ما انرژى مى داد. نمى شود از همفكرى 
دوست بزرگوارمان مهندس خاكپور يادى نكنم. او مى گفت: 

اكبرجان! هر مشكلى داشتيد فقط بگوييد.
همچنين ليدر ياشولى ها آنامحمد بيات هم به ما كمك 
كرد. هرچند اين روزها درگير كارهاى شخصى اش بود. با 

اين وجود به ما كمك مى كرد.
عزيز  نادى  مهندس  همفكرم  دوست  شبها  از  يكى  در 
نيروبخش ما را  بيان صحبت هاى  با  بامن تماس گرفت و 

اميدوارتر كرد.
روز 5شنبه شد و مهمانان يواش يواش آمدند و منتظر 
مانديم تا مهمانان ويژه ما از گرگان برسند. مراسم با تالوت 
ا....مجيد با صوت قارى برجسته آخوند  آياتى چنداز كالم 
صوفى زاده شروع شد. سپس سرود جمهورى اسالمى طنين 

انداز شد.
از  اى  شمه  باشد،  حقير  اين  كه  همايش  دبير  ادامه  در 
فعاليت هاى حاجى محمد كر و خاطرات آنمرحوم را آماده 
كرده بودم. اما همينكه نگاهم به چهره هاى گريان خانواده 
دارم  نگه  را  خودم  نتوانستم  افتاد،  محمد  حاجى  مرحوم 

اندوه فرو  بغضم تركيد و متاسفانه سالن در غم و حزن و 
ولى  دادم.  ادامه  و  كردم  كنترل  را  خودم  هرحال  به  رفت. 
خاطرات  با هم بودن با حاجى دادا واقعا بى تابم مى كرد. 

مگر مى شود خاطرات اين يار عزيز از ذهن هاى ما برود.
سپس سونا گل جان، دختر مرحوم با قرائت خاطراتى از 

پدرش چشم هاى همه را غرق در اشك كرد.
هاى  تالش  و  جسارت  از  سبطى،  دكتر  سخنان  سپس 
سبطى  جناب  داشت.  خاصى  جذابيت  برايمان  دادا  حاجى 
گفت: هر كجا اگر نيازى بود، مرحوم كر در آنجا حضورى 
سياسى  هاى  فعاليت  از  اى  واهمه  هيچ  و  داشت  پررنگ 
نداشت و با صداقت و جسارت به اهدافش عالقه مند بود و 

در اين راه تالش هاى زيادى كرد.
بود،  براى  شده  تهيه  كه  زيبايى  كليپ  برنامه  ادامه  در 

حضار پخش شد.
در ادامه مراسم، دكتر سارلى نويسنده و محقق و استاد 
دانشگاه از ويژه گى هاى منحصر بفرد حاجى دادا گفت. از 
شايسته  و  اليق  فردى  كر  محمد  حاجى  سارلى،  دكتر  نظر 

براى ايل و قومش بود. 
كار سياسى و  او هم در  ادامه سخنانش گفت:  در  وى 

هم در مسائل اجتماعى حضورى پررنگ داشت و در مراسم 
اعياد تركمن ها حضورى چشمگير داشت، دكتر سارلى  و 
با اشاره به شخصيت اجتماعى حاجى دادا گفت: او مردى 
همچنين  و  بود  سخنور  حال  عين  در  و  جسور  متواضع، 
او عالقه  بود.  انتخابات و سياست  ما در مسائل  راهگشاى 
ويژه اى به رسانه و روزنامه داشت و تا دم مرگ مطالعه كرد 
و همين افكار ايشان از او انسانى اليق و محبوب ساخته بود.
مخدوم  عاشور  ايرانياِن  همه  براى  ايران  شعر  ادامه  در 
و  به سالن  لطافت خاصى  بود،  زبان  به گويش چندين  كه 
هم  دادا  حاجى  از  مالخانى  دكتر  گويى  خاطره  داد.  جمع 

واقعا شنيدنى بود.
در ادامه شاعران منصور طبرى و حاجى مراد آق با اشعار 

پر احساسشان روح تازه اى به مراسم و سالن دميدند.
بيان  با  كيان  على  شيواى  و  زيبا  جمالت  همچنين 
خاطراتى از حاجى محمد كر واقعا شنيدنى بود. كيان افزود: 

ما از اين مرد صداقت و كردار نيك آموحتيم. 
در ادامه سخنان دكتر مهيمنى زينت بخش همايش بود. 
تلفيق همه دوستان تركمن  از  اين جمع  وى گفت: من در 
و فارس لذت بردم. كه صادقانه دارند زحمت ميكشند. اين 
ثابت مى كند؛ مرحوم كر براى همه عزيز بود. ايشان تصريح 
اين  در  هم  ادارات  روساى  و  مسئولين  كاش  اى  كردند: 
مجلس باشكوه حضور پيدا مى كردند. چرا كه بنده مشاهده 
از  بدور  و  آراسته  فضايى  در  و  منضبط  چيز  همه  كنم  مى 
براى خود مسوولين هم  و  اداره مى شود  دارد  ها  تكروى 

نمره قبولى محاسبه مى شد.
لطيف  خوب  اجراى  از  خود  سخنان  ادامه  در  مهيمنى 

ايزدى و مديريت دبير همايش ستود. 
پايان بخش مراسم قرائت ختم صغير قرآن مجيد توسط 
قارى برجسته تركمن صحرا، آخوند صوفى زاده بود كه به 

روح آنمرحوم تقديم گرديد.
  اكبر پيرا، دبير همايش 

چرا به رای مردم بعد از 
انتخابات توجه نمی شود؟

اولكاميز- امان محمد خوجملى: عرصه ى سياست 
طورى  ايران  در  قدرت  و 
مسئوالن  ى  همه  كه  است 
كارى  انجام  براى  حكومتى 
مى توانند قول بدهند و در 
عدم  صورت  در  حال  عين 
بار  زير  از  ها  وعده  تحقق 
كرده  خالى  شانه  مسئوليت 
آنرا به گردن ديگران بيندازند. 
پستهاى  ى  همه  ايران  در 

حكومتى و دولتى انتخابى نيستند و پستهاى انتصابى از 
دسترس مردم انتخاب كننده خارج و نقش مؤثرى هم در 
تصميم گيريها دارند و منويات خود را بدون پاسخگوى 

عملى مى كنند.
اكثريت مردم در انتخابات طورى رفتار مى كنند كه 
با راى ندادن به آنها بفهمانند راهشان اشتباه است وبا 
اصالح راه و روش خود به مردم نزديك تر شوند. نمونه 
اش هاشمى رفسنجانى بود كه با تغيير مواضع و نزديكى 
به مردم قدر ديد و بر صدر نشست و محبوب دلها شد. 
اما آنها با لجاجت بيشتر به كارخود ادامه مى دهند و 
مى خواهند ثابت بكنند شما اشتباه مى كنيد. اگرشما با 
عدم راى به ما نمى گذاريد به قدرت برسيم ما هم نمى 

گذاريم شما به اهدافتان برسيد.
مردم ايران خواهان تغييرو درعين حال دنبال صلح 
و آرامش هستند. غيرازانتخابات ميدان زيادى براى بازى 
ندارند. به تغييرات زمانى تن داده مى شود كه كارد به 
استخوان برسد، هزينه ها باال برود و كيان مملكت به 
خطر افتد. نمونه اش برجام يا مذاكرات هسته اى است 
كه چگونه و در چه شرايطى بدست آمد ولى خطر كه 
رفع شد قدمهاى بعدى براى عادى سازى روابط برداشته 

نشد.
طرف مقابل يعنى اصولگرايان تندروبا اقدامات خود 
دنبال مايوس كردن مردم هستند تا مردم در انتخابات 
شركت نكنند تا در غياب مردم نمايندگان آنها پيروز 
آنها در غياب مردم واختالفات اصالح طلبان،  شوند. 
يكى دو بار طعم قدرت اجرايى را چشيده اند و هنوز 
هم به آن دلبسته اند اما مردم هم دشواريها و خطرات آن 
زمان را درك كرده و مى دانند عدم شركت در انتخابات 
و  آرامش  و  امنيت  به  تواند  مى  سنگينى  تبعات  چه 

معيشت آنها بگذارد.
كردن  سرخورده  و  ناراضى  و  مايوس  هرحال  به 
مردم بدون هزينه نيست ممكن است در گرفتارى ها و 
بزنگاههاى ضرورى و ملى كار به دست مسئوالن بدهد.
چون اقدامات عملى مسئوالن نقد وهزينه ى عدم توجه 
به خواسته هاى مردم نسيه مى باشد به آن توجهى نمى 

شود.
و  اقتصادى  مشكل  فقط  خواهند  مى  مخالفان 
و  سياسى  فضاى  و  و فصل شود  مردم حل  معيشتى 
فرهنگى بسته بماند. اما اين مشكالت جدا جدا درمان 
اقتصادى و  نخواهد شد چون عرصه هاى سياسى و 
فرهنگى و اجتماعى مانند دانه هاى تسبيح به يك نخ 
وابسته اند اگر همه ى اينها همراستا و در يك جهت 
نباشند كار به سامان نخواهد رسيد. در واقع انتخابات و 
تحوالت ايران يك هياهويى بسيار بزرگ براى تغييرات 
بسيار اندك است. اما مردم همين تغييرات اندك راهم 

نبايد دست كم بگيرند.
بگذاريم قدم به قدم، وجب به وجب، ذره ذره و 
سانتى متر سانتى متر جلو برويم و كمتر و ديرتر پيروز 
تا خداى  نيايد.  بوجود  ناامنى  و  ثباتى  بى  شويم ولى 
نكشد. چون وحدت  جاهاى خطرناك  به  كار  نكرده 
ملى و يك پارچگى ايران دشمنان زيادى دارد گرچه 
تندروهاى مخالف آنرا درك نمى كنند. بايد قبول كنيم 
مسئوليت فعاالن سياسى و روشنفكران و مردم كمتر از 
حاكمان نيست اگر بى ثباتى پيش بيايد و كشور آسيب 
ببيند همه در مقابل تاريخ پاسخگو خواهيم بود.خدا كند 

تا آن روز زمان براى تغييرات مسالمت آميزدير نباشد.
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گزارش مراسم نكوداشت زنده ياد حاجى محمد كر توسط اكبر پيرا،  دبير مراسم
ديدگاه

پيامدهاي کودتاي ۲۸ مرداد در 
ترکمنصحرا 

دكتر ارازمحمد سارلي 
مرداد  امريكايي 28  انگليسي  كودتاي  با  بود   هفته مصادف 
1332 كه طي آن دولت قانوني دكتر مصدق با مديريت ارتشبد 
با  مخ  و  بي  شعبان  مثل  گر  هوچي  افراد  عمليات  و  زاهدي 

دالرهاي امريكايي سرنگون گرديد .
اين روز در تاريخ ايران روز سياهي بود كه اراده ي ملتي را 

با توپ و تفنگ و مزدوران داخلي سركوب كردند .
پس از انتشار اسناد محرمانه ي امريكا ، دولت اوباما از ايران 
عذرخواهي نمود. و اخيرا هم اسناد دخالت مستقيم بريتانيا منتشر 
شد؛ بايد منتظر عذرخواهي رسمي دولت انگلستان اين استعمار 

پير باشيم.
ايران  به  دوباره  شاه  محمدرضا  مرداد،   28 كودتاي  از   پس 
بازگشت، تا تخت و تاج پادشاهي را تصاحب كند. وي عالوه 
بر تصاحب تاج و تخت، چشمش به مناطق حاصلخيز ايران از 
پدرخود  به همراه  دوران كودكي  در  كه  بود  تركمنصحرا  جمله 

بدانجا آمده بود .
 او مي دانست كه تركمنصحرا اسبان تيزپاي دارد و سرزمين 

حاصلخيز و پر از ثروت... 
لذا در دهه ي سي طرح غصب اراضي اين مناطق ريخته شد 
تا زمين هاي تركمنان را بطور كامل قورت دهد. براي رسيدن به 
اين هدف شوم، ابتدا مي خواست زهر چشم از تركمنان بگيرد؛ 
تا مبادا مانع اجراي نقشه ي مصادره اراضي تركمنصحرا شوند .

 لذا عوامل نظامي اطالعاتي شاه به دستگيري هاي گسترده 
تركمناني پرداخت كه به نحوي با حكومت پهلوي زاويه داشتند. 
عالوه بر مالتاقي كه پس از ده زنداني در پاي برج قابوس اعدام 
گرديد؛بسياري ديگر دستگير و زنداني و شكنجه شدند. تا مردمي 
كه از لحاظ روحي سركوب شده بودند؛ در برابر دست تطاول 

اعوان و انصار شاه دم بر نياورند و ساكت باشند .
  ليكن مبارزات دهقاني تركمنصحرا، مانند عطا آباد، قزلجه 
ماتي، سالق غايب، سارلي، تاتار و...حكايت از تالش براي دفاع 

از حقوق حقه ي خود مي كرد .
 با تاسيس سازمان هاي زراعتي كه توسط گماشته ها ي شاه 
رهبر و سرلشكر مزين هدايت مي شد؛ همانند شاه مزرعه چشمه 
هاي حيات اقتصادي تركمنان خشكيد و اقتصاد مبتني بر قالي و 

قاليچه و قارچين بجاي زراعت و كشاورزي پديد آمد .
زنداني  و  تعقيب  تحت  تركمن  روشنفكران  زمان  اين   در 

بودند و هر گونه آزادي فرهنگي و اجتماعي سلب گرديد .
ايران،  ملت  پاي  به  پا  را  ها  تركمن  اين حوادث   مجموعه 
براي سرنگوني ژريمي آماده كرد كه بر اساس كودتاي امريكايي 
انگليسي شكل گرفته بود. و با ارعاب و سركوب اداره مي گرديد.
 سرانجام انقالب اسالمي 22 بهمن 1357 طومار اين  سيستم 

ظالمانه را بر هم چيد .

شهرستانهاى  زيست  محيط  حفاظت  اداره  ايرنا  –رييس 
بندرتركمن و گميشان گفت: يكى از اهالى روستاهاى مرزى 
گميشان با طى مسافت 50 كيلومترى در شب، يك بهله بوتيمار 
مصدوم را براى درمان به محيط زيست غرب گلستان تحويل 

داد.
عالقمند  اين  كه  داشت  اظهار  چهارشنبه  روز  بيانى  على 
با  است  جيق  قلعه  روستاى  ساكن  كه  زيست  محيط  به 
به محيط زيست رساند. را  پرنده مصدوم  خودروى شخصى 
اطالعات  ثبت  از  پس  زيست  محيط  ماموران  افزود:  وى 
مورفولوژيكى و بيومترى و تيماردارى اوليه ،اين پرنده را به اداره 
انتقال دادند. استان گلستان  امور حيات وحش محيط زيست 
بيانى اضافه كرد كه با هدف ارتقاى سطح مشاركت و تشويق 
شهروندان براى كمك به حيات وحش از افرادى كه اين پرندگان را به 
محيط زيست تحويل دهند به شيوه هاى مختلف قدردانى مى شود.

گونه  هر  مشاهده  صورت  در  كه  خواست  مردم  از  وى 
طريق  از  را  مراتب  بيمار  يا  مصدوم  وحش  حيات 
دهند. اطالع  زيست  محيط  ادارات  به   1540 تلفن 
اى  پرنده  غمخورك  يا  بوتيمار   ، ايرنا  گزارش  به 
سانتيمتر   78 طول  به  حواصيليان  خانواده  از  آبچر 

است. كوتاه  گردن  گونه  اين  ويژگى  بوده، 
كه  اند  شهره  نام  همين  به  ايران  در  بوتيمار  از  زيرگونه  دو 
ها  باتالق  و  نيزارها  ميان  در  خزر  سواحل  و  سيستان  در 
هستند. كوچك  بوتيمار  و  بوتيمار  شامل  و  دارند  حضور 
هاى  مامن  از  بندرتركمن  آبگيرهاى  و  سواحل 
از  بسيارى  و  آبزى  كنار  و  آبزى  پرندگان  حضور 
باشد. مى  بومى  هاى  گونه  و  مهاجر  پرندگان  انواع 
گياهى  گاه هاى گونه هاى مختلف  تنفس  معدود  از  گلستان 
ايرانى كوچك از  اين استان به عنوان  ايران است،  و جانورى 
بيابان به صورت يكجا برخوردار  كوه، دريا، جنگل، دشت و 
است و به گفته مسئوالن محيط زيست 114 گونه پرنده مهاجر 
كنند. مى  آورى  زاد  بعضا  و  گذرانى  زمستان  منطقه  اين  در 
گميشان و بندرتركمن در شمال غرب و غرب استان گلستان 

واقع هستند.

مرزنشين گلستانى با طى 50 كيلومتر، پرنده مصدوم را به محيط زيست رساند

واگذارى احداث سه سد در گلستان به قرار گاه خاتم

رييس دادگسترى: 
نيمی از جمعيت گلستان درگير 

پرونده های قضايی هستند
كل  دادگسترى  رييس 
شوراها  اعضاى  از  گلستان 
پيشگيرى  براى  كه  خواست 
اختالفات  رفع  و  جرم  ازوقوع 
محلى به دستگاه قضايى كمك 
ازجمعيت  نيمى  گفت:  و  كنند 
هاى  پرونده  درگير  استان 

مختلف قضايى هستند.
براساس اعالم دادگسترى؛ هادى هاشميان در جمع اعضاى 
شوراهاى استان با بيان اينكه گلستان در پيشگيرى از وقوع جرم 
جزو استانهاى برتر است، گفت: براى كاهش آمار افراد درگير 
براى  استان  قضايى  دستگاه  به  همه  بايد  قضايى  پرونده هاى 

پيشگيرى از وقوع جرم كمك كنند.
و  افراد  اختالف  رفع  براى  تالش  اينكه  به  اشاره  با  وى 
حكميت ميان آنها از وظايف شوراهاى اسالمى است از اعضاى 
شوراها خواست كه با دستگاه هاى امنيتى و قضايى در اين زمينه 

بيشتر همكارى داشته باشند.
بين  نظر  اختالف  همچنين  گلستان  دادگسترى  كل  رييس 
اعضاى شورا را امرى طبيعى بيان كرد كه بايد با استدالل منطقى 

به سمت تصميم درست و به نفع مردم پيش برود.
پنجم خواست كه علمى، جهادى،  اعضاى شوراى  از  وى 
برابر  در  شورا  اعضاى  گفت:  و  كند  عمل  قانونى  و  انقالبى 
تخلفات مصونيت نداشته واگر فراتر از قانون عمل كرده و يا 
آنها برخورد  با  بگيرند دستگاه قضايى  تصميم هاى غيرقانونى 

قانونى مى كند.
رييس دادگسترى كل گلستان همچنين به نقش موثر شوراها 
در فرهنگ سازى حفظ محيط زيست اشاره كرد و اظهارداشت: 
تهديد ريزگردها و افت سطح آب هاى زيرزمينى، استان را با 
شرايط بدى مواجه كرده است و اعضاى شوراها براى رفع اين 

تهديدها گام بردارند.

مديرعامل شركت گازاستان گلستان خبرداد:
جذب افزون بر٢٤ هزارمشترک 

درشهرستان مينودشت  
 مهندس صفرعلى جمال ليوانى درمصاحبه با پايگاه اطالع 
مشترك   356 و  هزار   24 از  بيش  ازجذب  گازگلستان  رسانى 
درشهرستان مينودشت تاكنون خبرداد. وى گفت:ازمجموع 72 
روستاى شهرستان مينودشت  تعداد 69 روستاى گازرسانى شده 
به 2  اجرايى گازرسانى  ند وعمليات  مند  گازبهره  نعمت  از  و 
افزود:درشهرستان  ليوانى  انجام است. جمال  نيزدر حال  روستا 
مينودشت تاكنون افزون بر 409  كيلومترشبكه اجرا شده و  تعداد 
12 هزار و 870 انشعابات نصب گرديد.  وى تصريح كرد:درهمين 
رابطه تعداد 22 واحد صنعتى عمده و3 جايگاه CNG شهرستان 
نيز گازرسانى شد.مديرعامل شركت گازاستان گلستان درخاتمه 
صورتحساب  كرد  تقاضا  عزيزشهرستان  مشتركين  ازهمه 
تعيين  درموقع  الكترونيكى  بصورت  را  خود  مصرفى  گازبهاى 
شده واريزكنند و ضمن توجه به نكات ايمني،مصرف  خود را  

مديريت نمايند.

انتظار  مورد  كابينه،  اين  كه  موافقم  هم  من  اول: 
«تحول خواهان» نيست، اما…! (اّماها را خواهم گفت)

موافقم كه عدم حضور زنان و اقليت ها در كابينه، 
دلسردكننده است، اما…!

من هم از حضور برخى افراد در كابينه، نااميد شدم. 
«سهميه ى مجلس»  آنها،  كه حذف  بگويم  اشاره وار  و 

است در اين شطرنج!
 به شهادت كارنامه ام، هرگز صداقت و صراحت و استقالل 
را به هيچ نفروخته ام، سوگند مى خورم قصدم توجيه روحانى 
و كارهايش نيست. او بايد براى وعده هاى خود به خصوص 

«رفع حصر»، در اولين فرصت، به ملت گزارش بدهد.
و ما هم با قدرت، بايد رفع حصر را از نظام «مطالبه» كنيم؛ 

تا دولت هم به «پشتوانه ى ملت» آن را عملى كند!
 قطعا از «ُكدهاى» سخنان روحانى در معرفى كابينه متوجه 
شده ايد كه او در تنگناهايى هست كه نبايد بگويد. او گفت 
«دوست داشت 3 وزير زن بگذارد» اما نشد! گفت افرادى را در 

نظر داشته اما نشد! و گفت: «فشارى روى من نبوده!»
اين سخنان متناقض، «پيامى رمزگونه براى مردم» دارند. 
چنانچه گفتم؛ قصدم توجيه كسى نيست و نفعى هم نمى برم، 
اما با اين «ادبيات» در جمهورى اسالمى آشنا هستم و معناهاى 

پشت اين گفتمان را مى شناسم.
نه  و  مى تواند  نه  او  است.  شطرنج باز  مثل  سياستمدار، 
بايد مثل «حسنك راستگو!» صاف و صادق بگويد چرا چنين 
كابينه اى چيده ام! وقتى كه روحانى با «افسوس» از «اما نشد»ها 
حرف مى زند، دارد البالى اين حرفها به مردم پيغام مى دهد كه 
يادم هست كه با شما چه قرارى دارم. وقتى با زبان معكوس 

مى گويد: «هيچ فشارى روى من نبوده!»
يعنى بوده! و «شما مهلتم بدهيد»!

 سياست در «عمل»، عرصه ى جار زدن اهداف در بلندگو 
با  انتخابات است و بعدش،  نيست! راستگويى براى دوران 

با  بازى  عملى،  كرد. سياست  به وعده ها عمل  بايد  زيركى 
«مشت بسته» است.

اگر قبل از هر بازى فوتبال، مربى نقشه ارنج تيم و طراحى 
بازيكنان و تعويض ها را جلوى دوربين خبرنگاران «صادقانه» 
شرح بدهد، آيا اين صداقت است يا حماقت؟ و آيا چنين 

حماقتى، عامل شكست نمى شود؟
 روحانى يك «شطرنج باز» است كه به مسابقه ى شطرنج 
فرستاده ايد. و به او «اعتماد» كرده ايد. اما نمى شود قبل از بازى 
و قبل از هر حركت مهره هايش، به او بگوييد «درباره فكرى 
كه در سر دارى، توى رسانه توضيح بده»؟ آيا او بايد مشت 
خودش را باز كند؟! حال كه به او اعتماد كرده ايد، به اعتمادتان 

«اعتماد» كنيد. و زيرك باشيد. 
 شما بهتر از من مى دانيد سياست، عرصه ى پيچيده ترى از 
يك شطرنج است. گاهى يك «مهره»، بايد به چندمين حركتش 
برسد تا امتيازى بگيرد. گاهى شطرنج باز، مهره اى را به منظورى 

گذاشته! و «مجلس بايد آن را حذف كند»! واضح تر نگويم!
انتظار اينكه شطرنج باز، قبل و بعد از هر حركت مهره اش، 
بيايد پشت بلندگو و به همه بگويد طرحم چيست، انتظار به جا 

و معقولى نيست!
االن فصل مهره چينى كابينه است. براى يك شطرنج باز 
اهميت  حريفش  كيش و مات  براى  نقشه ها  محاسبه ى  قهار، 

دارد! مهره ها را مى توان تغيير داد.
مهره ى  يكى چند  «مسئوليت حذف»  بگويم؛   سربسته 

ناهماهنگ كابينه هم بر عهده ى نمايندگان مردم در مجلس 
است. و آنها بايد بدون هيچ نگرانى، مهره هاى بد كابينه را 

حذف كنند!
 به هر حال شمايى كه به جاى رئيسى و قاليباف، حسن 
روحانى را پشت فرمان ماشين نشانديد، مى دانيد كه سر هر 
پيچ و چهارراه، نبايد بر سر او فرياد زد: «مواظب باششش»!
مردم مى دانند فشار روانى بر راننده، به «تصادف» مى انجامد!

مردم هوشيارانه مى دانند برخى از اينها كه كاسه ى داغ تر از 
آش و «مطالبه گر» شده اند، هنوز پوسترهاى رئيسى و قاليباف 

روى ديوار خانه شان آويزان است!
توقعات  و  فشارها  «برخى  كه  كنيم  فكر  اين  به  پس 
زودهنگام»، دسيسه اى است براى مأيوس كردن ملت! تا روزى 
بدخواهان با پوزخند به شما مردم بگويند: «ديديد اشتباه كرديد؟!»
 حسن روحانى سياستمدار باتجربه و شطرنج باز زيركى 
است كه زمين سياست ايران را خوب مى شناسد. الزم است 
بگذاريم با «تمركز» كارش را بكند. او به خوبى مى داند كه جز 

ملت، پشتيبانى ندارد.
صبر؛ استراتژى برندگان است! روحانى را هم به وقتش، 

بايد «نقد و داورى» كرد.
 در پايان صدروز اول دولت (كه نتيجه ى حركات اوليه ى 
كار روشن شود) هرگونه اشتباه دولت را با «شمشير نقد، صاف 

خواهيم كرد»!
اما يادتان باشد شما با صبر، به پيروزى رسيده ايد. پس به 
شطرنج بازتان اعتماد كنيد و براى هر حركتش، از او «توضيح» 
تا  خوابانده اند»  «گوش  هم  مخالفان  كه؛  بدانيد  نخواهيد! 
از البالى حرفها و توضيحات روحانى به شما، برنامه ها و 

اهدافش را «شناسايى» و پيشاپيش «تخريبشان» كنند!
كالم آخر؛ اگر مانند ايام انتخابات «زيرك و هوشيار و 
پشتيبان و مطالبه گر» باشيد؛ به تمام اهداف خود مى رسيد! شك 

نكنيد!

اخبار

كابينه؛ شطرنج بازِى روحانى! 
× بابك داد

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم معصومه مصنوع فرزند باقر به شماره شناسنامه 497 
داراى شماره ملى 2120336601 صادره از گرگان با ارائه 
-405766 شماره  شده  گواهى  استشهاديه  فرم  برگ  دو 

96/5/15 توسط دفترخانه شماره 21 گرگان طى درخواست 
شماره 11661-96/5/15 ادعا نموده است كه سند مالكيت 
ششدانگ يكدستگاه آپارتمان در طبقه اول جنوب غربى به 
مساحت 81،70 مترمربع پالك 11191 فرعى از 2-اصلى 
به  مصنوع  معصومه  خانم  بنام  گرگان   3 بخش  در  واقع 
گرگان   52 دفترخانه   1391/10/17 مورخ   3700 شماره 
در رهم بانك مسكن شعبه مركزى گرگان قرار گرفته و در 
بازداشت نمى باشد. كه به علت جابجايى مفقود گرديده است. 
المثنى سند مالكيت پالك مذكور را نموده  تقاضاى صدور 
اند لذا در اجراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت (اصالحى 
1380/11/08) و تبصره هاى ذيل آن مراتب در يك نوبت 
آگهى مى شود تا چنانچه شخص يا اشخاصى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود 
باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار اين آگهى اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين 
ادراه تسليم و رسيد دريافت نمايند. بديهى است در صورت 
صورت  در  يا  و  اعتراض  وصول  عدم  مقرر  مهلت  انقضاء 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد طبق 

مقررات المثنى سند مالكيت صادر و صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار 1396/05/28 روز شنبه م. الف 571 

محمد اسماعيل پور 
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گرگان

من هنوز نمی دانم 
هر سالی که می گذرد، يک سال به 
عمرم اضافه می شود يا يک سال 

از عمرم کم می شود. 
«گاندی» 


